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STANDARD

TOTAALOPLOSSINGEN OP MAAT VOOR EEN CONTINUE VERBETERING 
VAN JOUW PROJECTPORTEFEUILLE EN HET ORGANISEREN VAN ALLE BETROKKEN RESOURCES 

Elk bedrijf dat meerdere projecten tegelijk heeft lopen, 
staat voor dezelfde uitdaging: consequent alles tijdig 
afwerken, binnen het budget en de scope, zonder daarbij 
de medewerkers te overbeladen.

Ove De Backer heeft als manager in verschillende multi-
project omgevingen aan den lijve ondervonden hoe 
moeilijk deze uitdaging is. Met zijn bedrijf Multi-Pro helpt 
hij multi-projectorganisaties om hun projectportefeuille 
en alle betrokken resources op een efficiëntere manier te 
beheren.

Zijn jarenlange praktijkervaring bundelde hij met bewezen 
methodologieën in een begeleidingstraject bestaande 
uit advies, implementatie en support. Deze aanpak 
leidt tot een verbetering van minstens 20% op het 
aantal afgewerkte projecten, de doorlooptijden en de 
leverbetrouwbaarheid. Benieuwd wat Multi-Pro voor jouw 
organisatie kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend een 
gesprek aan.

Hét verbetertraject voor 
jouw multi-projectorganisatie:
> meer afgewerkte projecten
> kortere doorlooptijden
> hogere leverbetrouwbaarheid
> maximale winst

WWW.MULTI-PRO.EU



ANALYSE

QUICK SCAN
Huidige situatie van de 
multi-project organisatie in 
kaart brengen aan de hand 
van checklists

METEN IS WETEN
Beschikbare data 
meten en analyseren

EPICFLOW
MULTI-PROJECT & 
RESOURCES MANAGEMENT

FUNKYTIME
TIJD & UITGAVEN
REGISTREREN 

FUNKYOPS
REAL-TIME 
FINANCIËLE ANALYSE

BUSINESS COACHING

UITDAGINGEN 
Bedrijven begeleiden bij één of meerdere uitdagingen 
in hun multi-project organisatie

BUSINESS GAMES
Betrokken medewerkers bewust maken van nieuwe 
inzichten en aanpak nodig in hun multi-project organisatie 

ROADMAP
Doel van de multi-project organisatie vastleggen en de 
nodige stappen samen definiëren en doorlopen

• Ondersteuning tijdens organisatorische, functionele en technische implementatie
• Opleiding van de verschillende groepen en niveaus betrokken in de multi-project organisatie
• Begeleiding bij het eerste gebruik

• Nagaan of de aanbevelingen effectief geleid hebben 
tot een verhoogde efficiëntie in je organisatie en 
bijsturen waar nodig

• Support bij het gebruik van de softwaretools

ADVIES

SOFTWARE AS
A SERVICE

FOLLOW-UP
& SUPPORT

Bazelstraat 122
9150 Kruibeke - België
BTW BE 0731 867 275 WWW.MULTI-PRO.EU

Ove De Backer
+32 476 91 60 00
ove.debacker@multi-pro.eu

VAN ANALYSE, OVER COACHING TOT OPVOLGING VAN JOUW MULTI-PROJECT ORGANISATIE
ONDERSTEUND DOOR UNIEKE SOFTWARETOOLS


